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অনুবাদেকর্ভূিমকা 

রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্্ভিববষযা�ী্কের্বেলিলেলন্

েয, িকয়ামত্এর্ পূেবর্ ৩০্এর্মত্ িমথুষক্ েলাক্ নবুওয়ােতর্

দাবী্ করেব, তাঁর্ েস্ ভিববষযা�ীর্  মা�্ আমরা্ েদদেত্ পাই্

েগালাম্ আহে�দ্ কািদয়ানীর্ নবুওয়ােতর্ দাবীর্ মাঝ্ িদেয়।্

আমােদর্ েদেশর্আেলমগ�্ অেনক্আগ্ েথেকই্ িবিভ�্ ভােব্

তার্ দাবীর্ অৈবধতা্  মা�্ কেরিলেলন, এবং্ এক্ সময়্

আেলমরা্ সবাই্ তার্ িবরেে্এজমা, বা্ ঐকষমত্ েপাব�্ কের্

অমুসিলম্ ভ�্ নবুওয়ােতর্ দাবীদার্ বেল্ তার্ েফৎনা্ েক্

সামিয়ক্ভােব্রে্করেত্সসম্হেয়িলেলন।্অেনেক্তার্সােথ্

িবতেকর্ িগেয়িলেলন্ এবং্ তােক্ িবতেকরও্ হািরেয়িলেলন, মেন্

পেড়্কাজী্দানিভ�া্অমৃতসরী্সােহেবর্সােথ্তার্তেকরর্কথা, 

ভ�্তার্নবুওয়ােতর্সমথরেন্দলীল্ িহসােব্ কুরআেন্কিরেমর্

সূরায়্ লফ-এর() শয্ যারা্ দলীল্ িনেল্ কাজী্ সােহব্ বলেলন্

েতামার্ নাম্ েতা্ েগালাম্আহমদ্এদােন্ বলা্ হেয়েল্আহমদ, 

অথরাৎ্ তুিম্ আহমেদর্ েগালাম, আহমদ্ নও, তদন্ েস্ স�ূ�র্

অেযৗি�ক্ভােব্আরবী্বষাকরে�র্ িনয়ম্অনুসাের্নােমর্ থম্
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অংশ্ েযদােন্ উে�শষ্ হওয়া্ উিিৎ্ তা্ তষাগ্ কের্ বেল্ উউল, 

আমার্নােমর্েশবাংশই্নয়,  

কাজী্ সােহব্ েদদেলন্তার্সােথ্তেকর্ যাওয়া্ বৃথা, কার�্ েস্

েগাড়ামী্ কের্ কুরআেনর্ মনগড়া্ বষাদষা্ করার্ পরও্  মা�্

হািজর্করেত্না্েপেয়্আরবী্ভাবার্বষাকরে�র্িবপরীেত্িগেয়্

তার্ নােমর্ িযতীয়াংশ্ ্আহমদ্ েকই্  কৃত্ নাম্ বেল্ সাবষ্্

করেত্ যাে�, তদন্ িতিন্ স�ূ�র্ তেকরর্ দািতের্ বলেলন, যিদ্

নােমর্েশবাংশই্উে�শষ্হয়্তেব্আমার্নাম্সানাউ�াহ, আমার্

নােমর্ েশবাংশ্ আ�াহ, তা্ হেল্ আিম্ েতামার্ আ�াহ্ হেয়্

েতামার্মত্দিবসেক্কসেনা্মানুেবর্জনষ্নবী্ িহসােব্পাউাই্

িন।” 

অনুরপভােব্ এক্ সময়্ কািদয়ানী্ িনজেক্ মািরয়াম্ (আ) বেল্

দাবী্ করেল্ িতিন্ তােক্ িজজাসা্ করেলন, মিহলােদর্ ঋতু�াব্

হেয়্থােক, েতামার্িক্তাও্হয়?  

েস্িনলরেের্মত্্বেল্উউল্হষাঁ্অমুক্রাত্েথেক্অমুক্রাত্

পযর্্আমার্ঋতু�াব্িলল।্েযেহতু্তার্জীবেনর্সব্সময়ই্েস্

িবিভ�্ নতুন্ নতুন্ দাবী্ িনেয়্ েবর্ হত, কদেনা, ঈসা, আবার্

কদেনা্মাহদী, আবার্কদেনা্নবী, আবার্কদেনা্ধমর্সংংারক, 
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আবার্কদেনা্বা্সকল্ধেমরর্ িবিারক্ইতষািদ্দাবীর্ থুবিড়েত্

মুদিরত্িলল, আেলমগ�্তােক্মাতাল্জােন্তষাগ্করাই্সমীিিন্

িলল, বরং্ তােক্ শরীয়েতর্ কাউগড়ায়্আসামী্ কের্ শরীয়েতর্

হকুম্অনুসাের্তার্ফয়সালা্করা্জররী্ িলল্ িকি্তদন িলল্

উপিনেবশবাদী্ ি�িটশ্ সরকােরর্ রাজ�, মূলত্ তারাই্ তােক্

এগেলা্ বলেত্ উযুে্ কেরেল্ এবং্ তারা্ তােক্ সব্ রকম্

সহেযািগতা্ ও্ সহানুভূিত্ যারা্ সবরদা্ রসা্ কেরেল্ েসেহতু্

আেলমগ�্তার্িবরেে্েমানােজরা্্বা্িবতেকর্যাওয়া্লাড়া্অনষ্

েকান্ পথ্ পানিন, েস্ অবশষ্ ি�িটশ্ সরকােররজনষ্ িবরাট্

পুরংার্ িলল্ কার�, েস্ যদন্ দাবী্ করল্ েয, েস্ ঈসা্ (আ) 

তদন্ মুসিলমেদর্হাদীস্মেত্্ঈসা্ (আ) এর্আিবভরােবর্পর্

আর্ িজিযয়া্ কর্ �হ�্ করা্ হেব্ না্ এবং্ ি�হাদ্ এর্ হকুেম্

পিরবতরন্হেব্বলা্হেয়্থােক্এজনষ্েস্ইংেরজেদর্জনষ্অিত্

মূলষবান্ পুরংার্  রপ্ তােদর্ িবরেে্ ি�হাদ্ বা্ আযাদী্

আে�ালন্েক্হারাম্েঘাবনা্িদেয়্িদল, আর্তদিন্িদবােলােকর্

মত্��্হেলা্েয, কার্হােতর্ি�ড়নক্িহসােব্েস্এসব্কাজ্

করিলল। 
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 িকি্ আেলমগ�্ এেতই্ িনর্্ থােকন্ িন, বরং্ তারা্ তােক্

মুবাহালার্ জনষ্ েডেকিলল, েসই্ মুবাহালা্ বা্ পর�র্আ�াহর্

গজবেক্ আহবান্ কের্ িমথষাবাদীর্ উপর্ তার্ পতন্ কামনা্

করাই্তার্জনষ্কাল্হেয়িলল, কার�্কাজী্লানাউ�া্সােহেবর্

সােথ্ মুবাহালায়্ েস্বেলিলল, আমােদর্মেধষ্ েয্ িমথুষক্আ�াহ্

েযন্তােক্অপেরর্জীব�শায়্ িনকৃ�্অব�ায়্ মৃতুষ্ েদন। িতিন্

বেলিলেলন্আমীন, আ�াহ্কবুল্করন। অত:পর্কাজী্সােহেবর্

মৃতুষর্পূেবরই্েগালাম্আহমদ্কািদয়ানী্একদা্পায়দানায়্ েবশ্

কের্ েসদােনই্ পেড়্ মারা্ যায়।্ আর্ এভােব্ আ�াহ্

িমথষাবাদীেদর্ শাি্্ িদেয়্ থােকন।্ তার্ মৃতুষর্ পর্ কািদয়ানী্

আে�ালন্ িকলুিদন্ ি্িমত্ থাকেলও্পরবতরীেত্ তােদর্কােজর্

ধারা্ িযগন্ িতুগর�্ হাের্ পৃিথবীর্ িতুিদরেক্  সার্ লাভ্ করেত 

থােক, বতরমােনও্ তারা্ ইসলােমর্ নাম্ বষবহার্ কেরই্ তােদর্

মতবাদ্  িার্ ও্  সার্ কের্ থােক।্ সা�াজষবাদীেদর্ সািবরক্

সহায়তায়্ তারা্ আেমিরকা্ ও্ দিসন্ আিআকায়্ তােদর্ বষাপক্

তৎপরতা্ েদদাে�, ইসলামী্ িবে�র্ আেলমেদর্ উিিত্ তােদর্

িবরেে্ কলম্ যুে্  র্ করা।্ যােত্ কের্ উ�তেক্ তােদর্

িফতনা্েথেক্বাঁিােনা্স�ব্হয়।্আর্েস্যুেে্এিট্আমার্এক্
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সুষ্ য়াস। আ�াহ্তা‘আলার্কােল্েদা‘আ্করিল্ িতিন্আমার্

এ্ েি�ােক্কবুল্ও্ম�ুর্করন।্আমীন, লু�া্আমীন। 

যাকারীয়া 

মদীনা্শরীফ, ১৪১৩্িহ.  
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উপ�াপনা 

- ড. সােলহ্ইবন্্আি��াহ্আল-আবূদ 

আলহামদুিল�াহ, আ�াহর্্অসংদষ্ শংসা্এবং্রাসূল্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্এর্উপর্অগি�ত্ দরদ্ও্সালাম্ বিবরত্

েহাক, যােক্আ�াহ্তা‘আলা্সম্্নবী্ও্রাসূলেদর্সবরেশেব্

ে র�্ কের্ এ্ ধারা্ ব�্ কের্ িদেয়েলন।্ এবং্ যার্ যীনেক্

িকয়ামত্পযর্্ িটিকেয়্রাদার্ওয়াদা্কেরেলন, যার্পের্ েকান্

নবী্আেসিন্্এবং্আসেবওনা্যিদও্িমথুষকরা্এ্বষাপাের্েি�া্

করেত্কম্কেরিন। 

আ�াহ্ইসলামেকই্একমা�মেনািনত্যীন্িহসােব্�হ�্কেরেলন্

সুতরাং্ কােরা্ েথেক্ অনষ্ েকান্ যীেনর্ অনুসারী্ হওয়া্ েমেন্

েনেবননা।্আ�াহ্বেলন: 

 অথরষাৎ: আর্েয্ইসলাম্লাড়া্অপর্েকান্যীন্িায়, তার্েথেক্

তা্ কদেনা্ �হন্ করা্ হেবনা, বরং্ েস্ পরকােল্ সিত�্েদর্

মােঝ্গ�ষ্হেব।্(সূরা্আল্ইমরান্৮৫) 
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ইসলােমর্িতনিট্্র্রেয়েল: 

 থম্্র: ইসলাম্(বািহষক্িদক) এর্৫িট্ ধান্অ�্রেয়েল। 

১. আ�াহ্ লাড়া্ অনষ্ েকান্ সিউক্ উপাসষ্ েনই্ এবং্ মুহা�দ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্আ�ার্ ে িরত্ পুরব্রাসূল্বেল্

সাসষ্েদয়া। 

২. নামাজ্ িত�া্করা। 

৩. যাকাত্ দান্করা। 

৪. রমজােনর্েরাজা্রাদা। 

৫. সসম্বষি�র্জনষ্আ�াহর্ঘর্কাবা্শিরেফর্হে্করা। 

িযতীয়্্র: ঈমান্(অভষ্রীন্িদক) এর্৬িট্ ধান্অ�্রেয়েল: 

১. আ�াহর উপর্ঈমান্আনা। 

২. েফেরশতােদর্উপর্ঈমান। 

৩. আ�াহর্িকতাবসমূেহর্উপর্ঈমান, কুরআেন্কারীেম্সকল্

িকতােবর্কথাই্্এেসেল। 
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৪. আ�াহর্ রাসূল্ সমূেহর্ উপর্ ঈমান্ আনা্ যার্ ধারা্ েশব্

হেয়েল, মুহা�াদ্িবন্আবদু�াহ্যারা্িযিন্আরবী; হােশমী্েগা�্

েথেক্িলেলন, জ�্ও্নবী্ িহেসেব্মেনািনত্হেয়িলেলন্ম�ােত্

িহজরত্ও্মৃতুষবর�্কেরিলেলন্মদীনা্মুনাওয়ারায়। 

৫. আেদরােতর্উপর্ঈমান্আনা। 

৬. তাকদীর্বা্ভােগষর্উপর্ঈমান্আনা, এমনভােব্েয, ভাল-

ম�্সবিকলু্আ�াহর্পস্েথেকই্হেয়্থােক। 

তৃতীয়্ ্র: ইহস্ান, যার্ অথর্ হেলা:  েতষক্ মুিমন্ মুসিলম্

এমনভােব্আ�াহর উপাসনা্করেব্েযমন্েস্তােক্েদদেল, আর্

যিদ্তা্স�ব্না্হেয়্উেউ, তেব্এমনভােব্ইবাদেত্মেনািনেবশ্

করা্েযন্আ�াহ্তােক্েদদেলন। 

তেব্ইসলােমর্ (বািহষক্অংেশর) িভি�্ও্ িুড়া্হেলা, এ্কথার্

সাসষ্ েদয়া্ েয, আ�াহ্ লাড়া্ সিউক্ েকান্ উপাসষ্ েনই, আর্

মুহা�দ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্তাঁরই্ে িরত্রাসূল। 

 এ্শাহাদাত্বা্সাসষ্েদয়ার্অথর্হে�:  

আ�াহ্ লাড়া্ েকান্ ্ উপাসনার্ েযাগষ্ সিউক্ উপাসষ্ বা্ মাবুদ্

েনই।্এ্সব্জানা, বুঝা, িব�াস্করা্এবং্মেন্ াে�্আঁকেড়্
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ধরা; আর্মুহা�াদ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্তাঁর্রাসূল্বা্

ে িরত্ পুরব্তার্ বা�া, সুতরাং্ তার্ ইবাদত্ বা্ উপাসনা্ না্

করা, িতিন্তাঁর্রাসূল্েহতু্তােক্সতষ্বেল্িব�াস্করা; িতিন্

েয্ সম্্সংবাদ্ িদেয়েলন্ েসগিলেক্সতষ্ বেল্জানা্ িতিন্ যা্

িনেদরশ্ িদেয়েলন্ েস্গিলেক্অনুসর�্করা, যা্ িনেবধ্কেরেলন্

তা্তষাগ্করা; আর্আ�াহর্ইবাদেতর্বষাপাের্তার্কথার উপর্

িনভরর্করা।্রাসূল্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্ বিতরত্পতা্

লাড়া্ অনষ্ েকান্ পতায়্ আ�াহর্ ইবাদত্ না্ করা, আর্ েস্

অনুসাের্ আমল্ করা, এবং্ অপেরর্ কােল্ েসটা্ েপৗলােনা, 

জানােনা, িববৃত্কর�্এবং্অপরেক্ িনেদরশ্ েদয়া, আর্যতটুকু্

স�ব্এ্বষাপাের্বাধষ্থাকা্বা্আনুগতষ্করা। 

তেব্এই্সাসষ্ঐ্পযর্্যথাথরভােব্স��্হয়্না্যতস�্পযর্্

সাসষদাতা্এর্অথর্অ্িনিহত্তথষ্স�েকর্পিরপূ�রভােব্জাত্

না্হেব, সােথ্সােথ্তার্েস্জান্হেত্হেব্দৃদ্িব�ােসর্উপর্

 িতি�ত; যার্সামেন্সে�হ্ও্অজতার্েকান্�ান্থাকেব্না, 

িতেরািহত দূিরভূত্করেব্িমথষার্ও্অসেতষর্েবড়াজাল। 

অনুরপভােব্এ্সাসষ্স��্হওয়ার্অনষ্আেরকিট্শতর্হেলা: 

সাসষদাতােক্ স�ূ�র্ কােয়ামেনাবােকষ্ দাঁিট্ আ�াহর্ উে�েশষ্
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অিবকৃতভােব্ তা্ েমেন্ িনেত্ হেব, যােত্ কের্ তার্ িবপরীত্

িশরক  বা্িবদ‘আত্েসদােন্�ান্না্পায়। 

িশরক্ হেলা, ইবাদেতর্ েকান্ অংশেক্ আ�াহ্ বষতীত্ অেনষর্

িদেক্ িনবে্ করা, আর্ িবদ‘আত্ হেলা্ ইবাদত্ বা্ উপাসনা্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ এর্ সু�াত্ এর্

িবপিরেত্অনুি�ত্হওয়া। 

সুতরাং্েয্বষি�্এ্সাসষ্দান্পিরপূ�রভােব্স��্করেব্তােক্

িশরক্িবদ‘আত্�শর্করেত্পারেব্না। 

এমিনভােব্এ্সাসষ্হেত্হেব্এমন্ দৃদ্ িব�াস্ওপূ�র্বশষতার্

িভি�েত্ যার্ সামেন্ এর্ অ্িনরিহত্ ও্ অবশষা�াবী্ ব সমূেহ্

অ ীকার্ িবেষাহ, ও্ ঘৃনার্ নাম্ তা্ বষ�্ থাকেবনা।্ আর্ তা্

হেলা,  ধুমা�্ এক্ আ�াহর্ ইবাদত্ এবং্ েকবলমা�্ তাঁর্

রাসূেলরই্ অনুসর�।্ আর্ এ্ সাসষ্ হেত্ হেব্ স�ূ�রভােব্ এ্

সাসষ্দান্ও্সাসষদানকারীেদর্মেন্ াে�্ভালেবেস; যােত্কের্

এ্সাসষ্যারা্েদয়্না্অ্েরর্অ্�েল্তােদর্ িত্অপল�ভাব্

ফুেট্উউেব; যা্ মূলত্ িশকর্ও্ িবদ‘আতেকই্অপল�্করা্এবং্

িশকরকারী্মুশিরক্ও্িবদ‘আতকারীেদরেক্এমন্অপল�্করেত্

হেব েযমন্তােক্আগেন্িনেসপ্করা্েস্অপল�্কের। 
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এ্ব�ু�্এবং্শ�তার্নীিতর্উপর্িভি�্কের্আমার্ি য়্ভাই্

রিফ্উনলা্বািলির্“কািদয়ানীরা্িন�নীয়্েকন?” এ্ ে�র্উ�র্

িদেত্  য়াস্ েপেয়েলন।্ যিদও্ মুসিলমগ�্ তােদরেক্ আেগই্

অমুসিলম্সংদষালঘু্িহসােব্েঘাব�া্িদেয়েলন।্কার�্তােদর্কাল্

েথেক্এটা্��ভােব্এেসেল্েয, তারা্এক্িমথুষক্নবুওয়ােতর্

দাবীদােরর্অনুসারী।্ িকি্তারা্ইসলাম্নােমর্ল�লায়ায়্সারা্

িবে�্কাজ্কের্যাে�।্ িবে�র্অেনক্�ােন্শি�শালী্আ্ানা্

েগেড়্ তার্ মাধষেম্ ইসলােমর্ িবকৃত্ িি�্ মানুেবর্ কােল্ েপশ্

করেল।্সুতরাং্এ্বষাপাের্সাবধান্করার্ েয়াজন্রেয়েল। 

িবেশব্ কের্ িমথষাবাদীেদরেক্ আ�াহ্ এবং্ তাঁর্ রাসূল্ এর্

বা�ীেত্ েযভােব্ িধকৃত্ করা্ হেয়েল্ তা্  িার্ ও্  সার্ করা্

আজেকর্িদেন্দুব্ েয়াজন্হেয়্পেড়েল। 

আ�াহ্বেলন: 

“তার্ েিেয়্ েক্ েবশী্ অতষািারী্ েয্ আ�াহর্ উপর্ িমথষার্

স�েকর্ েদদায়্ অথবা বেল্ আমার্ কােল্ ওহী্ (বা�ী) এেসেল্

অথি্তার্কােল্িকলুই্আেসিন”। ०F

1 

                                                            
1 সূরা্আল-আনআম, ৯৩ 
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অনুরপভােব্ রাসূল্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ বেলন, “েয্

পযর্্ি�শ্জেনর্মত্িমথুষক্ তারক, যােদর্সবাই্মেন্করেব্

তারা্আ�াহর্রাসূল, তারা্ কাশ্না্পােব্ েস্পযর্্ িকয়ামত্

হেব্ না।”১F

2 িতিন্ আরও্ বেলন: “আিম্ সম্্ নবীেদর্ ধারা্

সমা�কারী, আর্ আমার্ মসিজদ্ হেলা্ ে��ে�র্ িদক্ েথেক্

সবরেশব্মসিজদ”।্২F

3 

সূতরাং্ েয্ বষি�্ মুহা�াদ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ এর্

পের্নবুওয়ােতর্দাবী্করেব্েস্ িমথুষক। আর্এই্কািদয়ানীরা্

যিদও্ তার্ িনেজেদর্ মুসিলম্ মেন্ কের্ থােক; ব ত্ তারা্

ইসলােমর্ উপর্ জঘ�ষ্ আঘাত্ েহেনেল।্ ইবাদেতর্ েসে�, 

নবুওয়ােতর্ মূেল্কেরেল্ কুউারাঘাত, েয্ ধান্ মূলনীিতর্উপর্

ইসলােমর্ িত�া্েসটা্ন�্কেরেল; আর্তা্হেলা্আ�াহ্লাড়া্

অনষ্ েকান্সিউক্উপাসষ্ েনই্এবং্ মুহা�দ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ আ�াহর্ রাসূল্ তারা এ্  ধান্ িব�াসেক্ জলা�লী্

িদেয়েল।্ আ�াহ্ তােদর্ সােথ্  াপষ্ বষাবহারই্ করন্ এবং্

                                                            
2 .বুদারী্৩/২৪৩, মুসিলম্৪/২২৪০্নং 
3 . মুসিলম্শরীফ; ২/১০১২ 
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তােদর্ েফৎনা্ ও্ অনুরপ্  েতষক্  তারেকর্ েফৎনা্ েথেক্

আমােদরেক্িহফাযত্করন। 

েদা‘আ্ কির্ েযন্ আ�াহ্ এর্ িলদকেক্ উ�ম্  িতদান্  দান্

কেরন।্ 

.مجع� ومصحينه هل وع ورسله ألمنبييء خيبم ع ألهللا وص�  

 

সােলহ্িবন্আবদু�াহ্আল্আবুদ৩F

4 

১০/০৯/১৪১৩্িহ: 

                                                            
4  া�ন্ভাইস্িষােেলর, মদীনা্ইসলামী্িব�িবদষালয়, মদীনা্শরীফ।্ 
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িবসিম�ািহর্রাহমািনর্রাহীম 

 ! و�عد نعده، نب ال من ع وسممه ألهللا وصلوألت وحده، هللا أللمد

কািদয়ানীেদর্বািহষক্িাকিিকষময়্কথা-বাতরায়্অেনেকই্ তািরত্

হয়্এবং্ �্রােদ্কািদয়ানীেদরেক্দারাপ্বল্েকন? তারা্েতা্

িনেজেদরেক্মুসিলমই্বেল্থােক। 

এ্ উ�ূত্  ে�র্ উ�র্ িদেত্ হেল্ আমােদর্ িনে�র্ কেয়কিট 

িববেয়র্িদেক্দৃি�্িদেত্হেব। 

ক. তােদর্ইিতহাস 

দ. তােদর্আিকদা্িব�াস 

গ. তােদর্ ৈদনি�ন্স�ািদত্কাযরািদ, অথরাৎ্আরকােন্ইসলাম্

স�েকর্তােদর্মতামত। 
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ক. তােদর্ইিতহাস 

 থেমই্ েযটা্ লসষ�ীয়্ তা্ হেলা: ি�িটশ্ উপিনেবশবাদীেদর্

 তষস্িকংবা্পেরাস্সাহােযষ্মীযরা্েগালাম্আহমদ্কািদয়ানী্এ্

দলিট্ িত�া্কেরিলল।্যারা্১৮৮৯্সােল্ ি�িটেশর্আনুগেতষর্

 িত্ িন�াবান্বেল্সনদ্লাভ্কের্এবং্১৯০০্সােথ্ভারত�্

ি�িটশ্শাসেনর্অধীন্ধমরীয়্দল্িহসােব্িনবি�ত্হয়। 

১৯০৮্ সােল্ যদন্ েগালাম্আহমদ্ কািদয়ানী্ মারা্ যায়, তদন্

েথেকই্ তােদর্ মেধষ্ িবিভ�্ বষাপাের্ মত-পাথরকষ্ েদদা্ িদেত্

থােক। ১৯১৪্ সােল্ তা্  কটরপ্ লাভ্ কের, যার্ পিরনিতেত্

তারা্দু’িট্উপদেল্িবভ�্হেয়্পেড়। 

ক. কািদয়ানী: যা্েগালাম্আহমদ্কািদয়ানী্তনয়্মীযরা্বশীর�ীন্

মাহমুেদর্েনতৃ�াধীন.  

দ. লােহারী: যা্ েগালাম্আহমদ্ কািদয়ানীর্ নবুওয়ােতর্ দাবীর্

 ধান্পৃ�েপাবক্েমৗলবী্মুহা�াদ্আলীর্েনতৃ�াধীন। 

তােদর্এ্ দু’িট্ উপদল্ ১৯৪৭্ সাল্ েথেক্পািক্ােনর্ মািটেত্

কাজ্ করেল,  তেব্ ১৯৭৪্ সােল্ পািক্ান্ কতৃরক্ তােদরেক্

অমুসিলম্ সংদষালঘু্ বেল্ েঘািবত্ হয়।্ ১৯৮৪্ সােল্ পািক্ােন্
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তােদর্কমরকােের্উপর্িনেবধাজা্জারী্করা্হয়।্ফেল্তােদর্

বতরমান্েনতা: মীযরা্তােহর্আহমাদ্(েগালাম্আহমাদ্কািদয়ানীর্

েপৗ�) পািক্ান্ েথেক্ পািলেয়্ িনেয়্ ল�েন্ ে �া্ িনবরাসেন্

রেয়েল। 

 এ্ িদেক্ তােদর্ লােহারী্ �প্ পা�ােবর্ দারুস্ালাম্ প�ীেত্

তােদর্ আ্ানা্ গােড়, তেব্ তােদর্  িার্ ও্  সার্ অপরিটর্

তুলনায়্েবশী্নয়। 

িকি্ সবেিেয়্ দুঃদজনক্ হেলা্ েয, িবে�র্ সবেিেয়্ বড়্

ইউিনভািসরিটগেলা, (েযমন্ িশকােগা্ ইসলািমক্ ইউিনভািসরিট্ যা্

তােদর্ িতি�ত), িবিভ�্ইসলামী্েদশ্ও্ িত�ান্েথেক্তােদর্

িশসায়্িশিসত্করার্জনষ্লা�্�হ�্কের্এবং্তােদরেক্ে�ন্

ওয়াশ্ ি�য়ার্মাধষেম্িবিভ�্ কার্সুেযাগ্সুিবধা্যারা্আকৃ�্

করার্ও্ধমরা্িরত্করার্েি�া্অবষাহত্েরেদেল। 
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দ. তােদর্আ�ীদা্ও্িব�াস 

১. আ�াহর্উপর্ঈমান্স�েকর:  

মুসিলম্ মা�ই্ এটা্ িব�াস্ কের্ েয, আ�াহ্ তা‘আলার্ উপর্

িব�াস্িতন্িদক্েথেক্হেত্হয়: 

এক: সম্্সৃি�্জগেতর্সৃি�্করা, পালন্করা, আইন্দান, মৃতুষ্

ও্জীবন্দান্এগেলা্একমা�্আ�াহ্তা‘আলারই্িবেশব�। 

দুই: অনুরপভােব্ িযিন্ সৃি�্ কেরন, লালন্ কেরন, জ�্ মৃতুষ্

 দান্কেরন্জীবন্িবধান্িনিদর�্কের্িদেয়েলন্ ধু্েস্আ�াহই্

যাবতীয়্ইবাদত্বা্উপাসনার্একমা�্হ�দার, অনষ্েকউ্এেত্

অংশীদার্ নয়। সুতরাং েদা‘আ,  মা�ত, কুরবানী, িবপদমুি�, 

সাহাযষ্ইতষািদ্তথা্সবর কার্ইবাদেত্একমা�্তাঁেকই্উে�শষ্

করেত্হেব। 

িতন: আ�াহ্ তা‘আলা্ ও্ তাঁর্ রাসূল্ কতৃক্ আ�াহর্ জনষ্

িনিদর�কৃত্নাম্ও্গ�াগ�েক্েকান্ কার্পিরবতরন্ও্িবকৃত্না্
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কের্তাঁর্উপেযাগী্ েযভােব্হেব্ েসভােব্তার্জনষ্তা্সাবষ্্

করা। 

িকি্যিদ্কািদয়ানীেদর্ িদেক্ দৃি�্ েদয়া্হয়্তাহেল্ েদদা্যােব্

তারা্ এ্ িতনিট্ িব�ােসই্ মুসিলমেদর্ আ�ীদা-িব�ােসর্

িবেরািধতা্করেল।্েযমন: 

মীযরা্েগালাম্আহমদ্কািদয়ানী্‘িশরক্িফর্রাবুিবয়াত’ বা্আ�াহ্

তা‘আলার্সােথ্ িনেজেকও্সবিকলুর্��া্ও্মািলক্বেল্দাবী্

কেরেল।্এ্বষাপাের্তার্মতামত্হেলা: েস্এ্মেমর্ওহী্বা্বা�ী্

েপেয়েল্েয, তােক্বলা্হে�:  

“আমার্েযমন্আকাশ্ও্ভুমেেলর্মািলকানা্রেয়েল্েতমিন্তা্

েতামারও।”৪F

5 

এ্ কথা্ িউক্ রাদেতই্ েস্ তার্ উদুর্ ‘তাওদীহল্ মারাম৫F

6 বইেয়্

আ�াহ্তা‘আলােক্ভয়�র্সামুিষক্্অে�াপাস৬F

7 এর্সােথ্তুলনা্

কেরেল। 

                                                            
5 . Ahmadiet Movement: Mirja Bashiruddin . p. 118 
 পৃ.৬৮-৬৯  ألامأل  بوضيح . 6
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অনুরপভােব্ইবাদত্েয,  ধুমা�্আ�াহেকই্করেত্হেব্তােতও্

েস্ িযমত্ েপাব�্ কেরেল, বরং্ আ�াহর্ সােথ্ তারও্ ইবাদত্

করার্ জনষ্ েস্ েলাকেদর্আহবান্ কেরেল’ েযমন:  তার্ দাবী্

অনুযায়ী্তার্কােল্এই্মেমর্বা�ী্এেসেল্(!) েয:  

“েতামার্সােথ্আমার্স�কর্হেলা, তুিম্আমার্সােথ্একীভূত, 

একই্সূে�্�িথত...... আ�াহ্েতামার্পিব�তা্জপ্করেল্ ..... 

আর্েয্েকউ্আ�াহর্ কাশষ্রেপর৭F

8 সােথ্যুেে্িল�্হয়, তার্

কােল্েকান্ম�ল্েনই।”৮F

9 

আ�াহর্এক�বােদর্ মা�বাহী্ কুরআন-হাদীস্কতৃরক্ মাি�ত্

আ�াহর্ নাম্ ও্ গনাবলীসমূহ্ স�েকর্ তার্ মতামত্ আেরা্

জঘনষ। েস্আ�াহেক্এমন্কেতক্নাম্ও্গে�্িবভূিবত্কেরেল্

যা্ কসেনা্ আ�াহর্ (��ার) শান্ এর্ সােথ্ সাম�সষপূ�র্ হেত্

                                                                                                               
7 . সামুিষক্ া�ী্ িবেশব, যার্আটিট্ িশং্ থােক্আর্শরীর্ থােক্অতষ্্

নরম। 
8 . কাশষরপ্ বলেত্তার্ উে�শষ: েস্আ�াহর্ কাশষ্ রপ্ হেয়্ দুিনয়ােত্

আগমন্কেরেল। 
 পৃ. ৫, ২৮, ৮৮, ৮৯, ৯৪।্ألالستفتيء 9
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পাের্না।্বরং্তা্েকবল্বা�ার্(সৃি�জগেতর) গ�ই্হেত্পাের; 

েযমন্েস্বলেল্“আ�াহ্.... তরবারী্িনমরাতা।”৯F

10 

আরও্ বলেল: “আমার্ রব্ েিৗিকদােরর্ মত্ আমার্ সামেন্

সামেন্হাঁেট।”১০F

11 

উপরি্ েস্ সেবর�রবাদ্ ( أللوجود وحدة -Pantheism) বা্জগেতর্

সবিকলু্এক, তথা্সৃি�্জগত্এবং্��া্একই্ব র্দুইিদক, এ্

�া্্িব�ােসর্ ব�া।্তাই্েস্তার্আরবী্�ত্ েত্ (ألالستفتيء)

তার্দাবী্েমাতােবক্আ�াহর্সােথ্কেথাপকথেনর্সময়্আ�াহ্

তা‘আলা্নািক্তােক্বলেল্ (!) “তুিম্আমার্েথেক, আর্আিম্

েতামার্েথেক।”১১F

12 

 অনষ্এক্�ােন্আ�াহেক্তার্ মহৎ্গ�াগে�র্ িবপরীত্গে�্

ভূিবত্ কেরেল।্ েযমন: তার্ দাবী্ অনুসাের্ আ�াহর্ সােথ্

কেথাপকথেনর্সময়্তার্কােল্নািক্এ্মেমর্বা�ী্এেসেল্েয,  

                                                            
10 . ألالستفتيء  পৃ.৪৬ 
أللمحن موألهب 11  পৃ.২৩ 
12 . ألالستفتيء  পৃ: ৮১ 
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“েতামার্সােথ্আমার্স�কর্ িপতা্পুে�র্স�কর, তুিম্আমার্

পু�তুলষ।”১২F

13 

এেতই্ েশব্ নয়্ বরং্ অনষ্ �ােন্ বলেল্ তার্ কােল্ নািক্ ওহী্

এেসেল্এই্বেল্েয,  “েহ্আ�াহর্নবী! আিম্েতামােক্িিনেত্

পাির িন।”১৩F

14 

 এ হেলা্তাওহীদ্বা্এক�বাদ্্স�েকর্কািদয়ানীেদর্েমাটামুিট্

সংিস�্িব�াস। 

 েতষক্মুসিলমেকই্তােদর্এ্িব�াস্স�েকর্সমষক্জানী্হেত্

হেব।্যােত্তারা্কািদয়ানীেদর্ কাশষ্কথা-বাতরা্যারা্ ভািবত্

হেয়্ েধাকা্ না্ দায়; কার�্ তারা্  কােশষ্ িশরক্ েথেক্ মু�্

থাকার অি�কার্ কের্ থােক, িকি্  িত�াতা্ নবুওয়ােতর্

দাবীদােরর্সব্�তই্িশেকর্পিরপূ�র। 

                                                            
 পৃ: ৯১ألالستفتيء 13
14 . ألالستفتيء  পৃ: ৯৫ 
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২. েফেরশতার্উপর্ঈমান্স�েকর:  

েফেরশতা্ জগত্ স�েকর্ ভে্ নবুওয়ােতর্ দাবীদার্ েগালাম্

আহমদ্কািদয়ানীর্আ�ীদা্ও্িব�াস্হেলা্েফেরশতা্ও্আ�াহ্

একই্ ব ।্ তাই্ েস্ তার্ আরবী্ �ত ( أللبشى حيم  ) েত্

েফেরশতােদর্স�েকর্বলেল: “এেদরেক্আ�াহ্তার্অ�্ তষ�্

রেপ্ৈতরী্কেরেলন”১৪F

15 

এর্েথেক্বুঝলাম্েয, েস্েফেরশতােদর্অি্�ই্মােন্না, বরং্

েফেরশতা্বলেত, আ�াহর্অ� তষ�ই্বুেঝ। 

েমাটকথা: মুসিলমেদর্ অবশষই্ তােদর্ এই্ িব�াস্ স�েকর্

জানেত্হেব; আর্জানীেদর্জনষ্ইি�তই্যেথ�। 

৩. ঐশী্�ত্সমুেহর্উপর্ঈমান্আনা্স�েকর: 

ভে্কািদয়ানী্তার্আরবী্�ত্(ألالستفتيء) েত্বলেল, “আ�াহ্.... 

আমার্ সােথ্ কথা্ বেলেলন্ েযমন্ তার্ রাসূলেদর্ সােথ্

বেলেলন।্ .... আর্ আিম্ এই্ কােলমাসমূেহর্ সতষতার্ িব�াস্

                                                            
 পৃ: ২২১ أللبشى حيم   . 15
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রািদ্ েযমন্আ�াহর্ অনষানষ্ িকতােবর্ উপর্ রািদ” পৃ�া্ নং্ : 

২২, ৮৬। 

ফেল্েস্তার্ হে্্িলিদত্িবিভ�্ভাবার্িবিভ�্ বে�র্সমি�্

( ألاقدس أللوح بذكمة ) বা্ ‘ঐশী্বা�ী্�ারক’ নােম্যার্নামকর�্

কেরিলল; েসটােক্আ�াহর্কাল্ েথেক্যথাযথ্অবতী�র্অনষানষ্

িকতাবাদীর্সােথ্তুলনা্কেরেল। 

এটা্  মা�্ করেত্ িগেয়্ তার্ অনুসারীরা্ সূরা্ আল-বাকারার্

আয়াত: 

ِينَ ﴿ َّ ٓ  يُۡؤِمُنونَ  ََ� نزَِل  بَِما
ُ
ٓ  إَِ�َۡك  أ َما نزَِل  ََ

ُ
�ِٱ�ِخَرةِ  َ�ۡبلَِك  ِمن أ  يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ََ

 ]4: أللقمة[ ﴾٤

এর্ মধষকার্ শে�র্ (��ِخَرةِ ) িবকৃত্ অথর্ (Distortion) কের্

বুঝেত্িায়্েয, (আেদরাত)১৫F

16 যারা্কািদয়ানীর্নবুওয়ােতর্কথা্

বুঝােনা্হেয়েল; অবশষ্তারা্কুরআন্হাদীেসর্অথর্িবকৃত্করার্

কায়দা্কানুন্তােদর্ পুবরসূরী্কািদয়ানীর্কাল্ েথেকই্ িনেয়েল। 

ফেল্ যিদ্ তার্  হে্্ িলদা্ িবিভ�্ ভাবায়্ রিিত্ রিনাবলীেক্

                                                            
16 ব ত: আেদরাত্যারা্মৃতুষ্পরবতরী্জীবনেকই্বুঝােনা্হেয়্থােক।্ 
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ঐশী্বা�ী্বলেত্হয়, তেব্কুরআনেকও্বলেত্হয়্েয, মানুেবর 

রিনা্বা্মানেবর্িলদা।১৬F

17 আ�াহর্কালাম্নয়।্(নাউযুিব�াহ) 

৪. রাসূলেদর্উপর্ঈমান্আনা্স�েকর:  

মুসিলমেদর্িব�াস্হেলা্েয, নবীগ�্পিব�্নসল্ও্নসব্েথেক্

িনবরািিত্হেত্হেয়্থােকন, সুতরাং্তােদর্নসব্এ্েকান্ কার্

বষািভিােরর্ নাম্ গ�ও্ েনই্ িকি্ েগালাম্ আহমদ্ কািদয়ানীর্

মেত্ নবীেদর্আসল্ নসব্ পিব�্ হেত্ হেব্ এমন্ েকান্ কথা্

েনই, বরং্ েস্তার্ উদুর্ বই্ (িকসিতেয়্ নুহ) েত্ মিরয়াম্ (আ) 

স�েকর্ ম্বষ্ করেত্ িগেয়্ বলেল, (েস্ তার্ গভরসহ্ িববাহ্

বসেত্ বাধষ্ হেয়িলল, কার�্ তার্  জাতীয়্ মুর�ীরা্ তােক্

িববােহর্জনষ্পীড়াপীিড়্করিলল)১৭F

18 

                                                            
17 .মূলত্ আেদরাত্ যারা্ পরকাল্ বা্ িহসাব্ িনকােসর্ িদনেকই্ আরবীেত্

বুঝােত্হেয়েল। 
18 . িকসিতেয়্নূহ: পৃ: ২১ 
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তারপর্তার্নবুওয়ােতর্দাবীর্িযতীয়্পযরােয্েস্যদন্িনজেক্

ঈসা্ (আ) এর্ অনুরপ্ বা্  দৃশষ্ (Analogous) বেল্ ব�রনা্

করত, তদন্বলত্“ঈশার্সদৃশ্বষি�্ঈশা্েথেকও্উ�ম”১৮F

19 

অতপর্তার্জীবেনর্তৃতীয়্্ের্যদন্েস্ পূ�র্নবুওয়াত্দাবী্

করেলা্ তদন্ েস্ ��াসের্ িনেজর্ নবুওয়ােতর্ কথা্ বলেত্

িনর্্েথেক্ থেম্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এর্

শােন্ না‘ত্কসীদা্ িলদেত্আর�্করল, এ্সম্্কিসদায়্ েস্

রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এর্ শংসায়্সীমাল�ন্

করেত্লাগল।্ েযেহতু্ রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

এর্দুই্নাম্িলল, (মুহা�াদ, আহমাদ) েসেহতু্েস্এসব্কসীদায়্

িযতীয়্ নামিটর্ বষবহার্ েবশী্ কের্ করেত্ লাগল; তেব্ এসব্

িকলুেত্ধাঁধাঁ্ও্ েহিলকা্এমন্বষাপকহাের্বষাবহার্করেতা্েয, 

েস্িক্মুহা�াদ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এর্ শংসা্করেল্

নািক্আহমদ্ (িনজ্ নাম্ এর্ েশবাংশ) এর্ শংসা্ করেল্ তা্

অেনেকই্বুঝেত্পারত্না।্ 

অতপর্ েস্ ্ সরাসির্ আহমাদ্ যারা্ িনজেক্ বুঝাবার্ এক্

িমৎকার্পতা্আিবংার্করেলা, এবং্বলেলা্“আমার্এ্জু�ায়্
                                                            
19 . Our teaching- p.17 



28 

 

(েপাবােক) আ�াহর্নুর্লাড়া্আর্িকলুই্েনই, আসহােব্সুফফা্

েতামার্উপর্দরদ্পাউ্করেল, আর্মুহা�াদ্সা�া�াহ্আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্ েস্ মহীয়ানরেপ্আআ কাশ্ কেরেল।্ িকি্আহমাদ্

েস্আআ্ কাশ্কেরেল, সে�াহনীরপ্িনেয়”১৯F

20 

অনুরপভােব্ ধাঁধাঁর্ বষবহার্ স��্ হওয়ার্ পর্ এক্ সময়্

সরাসির্নবুওয়ােতর্দাবী্কের্বলেলা: “আিম্যা্িকলুই্বেলিল, 

েসটা্আমার্রব্এর্পস্েথেক্েয্আমার্িনতষ্স�ী”২০F

21 

 তার্ অনুসারীরা্ তার্ নবুওয়ােতর্ দাবীেক্ িা�া্ করেত্ সূরা্

আল-জুমু‘আ্এর্আয়াত্(২-৩) 

ِي ُهوَ ﴿ َّ ّمِّ�ِ  ِ�  َ�َعَث  �
ُ
ْ  ّمِۡنُهمۡ  رَُسوٗ�  نَ  ۧ�ۡ� ُ�َزّ�ِيِهمۡ  َءاَ�ٰتِهِۦ َعلَۡيِهمۡ  َ�ۡتلُوا ََ 

ُ�َعّلُِمُهمُ  ْ  �ن ََ�ۡ�ِۡكَمةَ  �ۡلِكَ�َٰب  ََ  َََءاَخرِ�نَ  ٢ ّمبِ�ٖ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  َ�ۡبُل  ِمن َ�نُوا
ْ  ََّما ُهمۡ ِمنۡ   ]3-2: أللمع [ ﴾٣ْ �ۡ�َِكيمُ  �ۡلَعزِ�زُ  ََُهوَ  بِِهمۚۡ  يَۡلَحُقوا

এর্অনুবাদ্করেত্েযেয়্স�ূ�র্িবকৃত্ভােব (  ََّما ِمۡنُهمۡ  َََءاَخرِ�نَ 
 ْ بِِهمۚۡ  يَۡلَحُقوا ) এর্অনুবােদ্এ্কথা্ েঢাকােলা্ েয, এর্অথর্ হেলা্

(রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ িযতীয়বার্ েগালাম্
                                                            
20 . আল-ইসেতফতা: পৃ. ১৮. ৮৮. ৯৪ 
21 . কসীদা-পৃ: ৬ 
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আহমাদ্এর্রপ্িনেয়্আবার্দুিনয়ায়্আসেব।২১F

22 এর্েিেয়্বড়্

কুফরী্আর্িক্হেত্পাের?  

েযদােন্ েস্ িনজেক্ মুহা�াদ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এর্

পূ�রজে�র্রপ্বেল্দাবী্করেল? ২২F

23  

মুসিলমরা্এ্বষাপাের্যতটুকু্সাবধান্হেয়েল?  

এ্পুনজর�বােদর্এ্িব�াস্িহ�ুেদর্েথেক্ধার্করা্বুিল্মা�। 

                                                            
22 কুরআেনর্ইংেরজী্অনুবাদ্সূরা্জুম‘আ্ষ�বষ। 
23 আয়াতিটর্সরল্অথর্হেলা:  আ�াহ্বলেলন: (িতিন্আ�াহ্িযিন্অিশিসত্

েলাকেদর্ মােঝ্তােদর্ েথেক্একজনেক্ নবী্ বািনেয়্ পািউেয়েলন্ িযিন্

তােদর্কােল্তারঁ্আয়াত্পাউ্করেব্িকতাব্ও্সু�াত্িশসা্িদেব, যিদও্

তারা্ এর্ পূেবর্  কাশষ্ ��তায়্ িলল।্ আর্ (তার্ যারা আরও্ যারা্

দুিনয়ােত্ আেসিন্ (অথরাৎ্ পরবতরী্  জ�) তারাও্ েহদায়াত্  া�্ হেব।্

আর্ আ�াহ্ হেলন্  বল্ পরা�মশালী,  িবজময়, এই্ তাফসীরটাই্

সাহাবােয়্েকরাম্এবং্সলেফ্সােলহীন্এর্সবরস�ত্মত: এদােন্কােরা্

েকান্িযমত্েনই, আর্আরবী্ভাবার্অনুবােদও্এর্বািহের্িকলু্বুঝায়্

না,  

সুতরাং্ কাদীয়ানীেদর্ অনুবােদর্ সােথ্ এর্ েকান্ িমল্ েনই।্ বরং্ তােদর্

অনুবাদ্এর্সােথ্আয়ােতর্েকান্স�েকরই্েনই। 
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৫. আেদরােতর্উপর্ঈমান্স�েকর: 

 েতষক্ মুসিলমই্এটা্ িব�াস্কের্ েয, পরকাল্আেল; েযদােন্

পাপ্ পূে�ষর্ িবিার হেব্ এবং্  েতষেকর্ কাজ্ অনুযায়ী্ েস্

 িতফল্েভাগ্করেব, িকি্েগালাম্আহমদ্কািদয়ানী্এ্বষাপাের্

িভ�্মত্েপাবন্কের, েস্১৮৯৩্সবর থম্১৩১১্িহ্েমাতােবক্

েকয়ামেতর্েয্সম্্আলামত্রেয়েল: 

১. েসগেলােক্ অ ীকার্ কের। েযমন্ তার্আরবী্ বই্ (  حيم 

েত্সূরা্আ‘রাফ্এর্১৮৭্নং আয়াত২৩F (أللبشى

24  

                                                            
24 .আয়াতিটর্ অথর্ িন�রপ: আ�াহ্ বেলন্ “তারা্ আপনােক্  �্ করেল্

িকয়ামত্কদন্ হেব? বলুন, এর্ জ্ন্একমা�্আমার্ রব্এর্কােলই, 

িতিন্ লাড়া্ অপেরর্কােল্তার্ সময়্ িতিন  কাশ্কেরননা, আকাশ্ও্

জমীন্এর্জান্জানেত্অপারগ্হেয়েল,  ধু্হউাৎ্কেরই্েসটা্সংঘিটত্

হেব, তারা্আপনােক্ �্করেল,  েযন্আপিন্এর্স�েকর্ পূ�র্ জান্

রােদন, বলুন, এর্জান্ ধু্আ�াহর্কােলই্অথি্অেনক্েলাকই্েসটা্

জােননা।্সূরা্আরাফ-১৮৭ 

েগালাম্আহমাদ্কািদয়ানী্এ্ িকয়ামেতর্ “হউাৎ্কের্অনুি�ত্ হবার” কথা্

যারা্িকয়ামেতর্পূেবর্েয্সম্্আলামত্েবর্হবার্ভিববষযা�ী্রাসূলু�াহ্

সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ কের্ েগেলন, েসগিলেক্ অ ীকার্ করেত্

েি�া্করল। 
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اَعةِ  َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ َّ يّانَ  �َ
َ
َ  ۖ ََّما قُۡل  ُمۡرَسٮَٰها ِ �  ِعندَ  ِعۡلُمَها إ  ُ�َلِّيَها َ�  َرّ�ِ

 ٓ َ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َ�ُقلَۡت  ُهَوۚ  إِّ�  ََِوۡقتَِها َّ �ِض�  �َ
َ
�ِيُ�مۡ  َ�  ََ�ۡ�

ۡ
ۗ  إِّ�  تَأ  لُونََك  َٔ �َۡ�  َ�ۡغَتٗة

نَّك 
َ
َ ََ  ّ�ِ ََ  ۖ ََّما قُۡل  َ�ۡنَها ِ ِ  ِعندَ  ِعۡلُمَها إ َّ ِٰ�نّ  � ََ ََ  َ�َ�ۡ

َ
 َ�ۡعلَُمونَ  َ�  �َّاِس  أ

 ]187: ألمعمألف سورة[ ﴾١

এর্বষাদষা্ িবকৃত্করেত্িগেয়্শ�িটেক্( ۗ িহসােব্ (َ�ۡغَتٗة িলেদ:২৪F

25 

আয়ােতর্ ভুল্ বষাদষায়্ িগেয়্ বেল্ েয, ( ناط) শ�িট্ যারা্

 কাশষভােব্ বুঝায়্ েয, িকয়ামেতর্ েয্ সম্্আকাটষ্  মা�্ বা্

 কািশত্হেব্বেল্বলা্হয়, তা্কদেনা্অনুি�ত্হেব না।২৫F

26 

এেতা্েগল্তার্ থম্ দেসপ, িযতীয়্্ের্এেস্১৩১৮্িহজরী্

েমাতােবক্১৯০১্সােল্েস্সরাসির্পরকাল্অ ীকার্করার্জনষ্

 থেম্ শে�র্ ন�র্ িহসাব্ কের্ গািনতীয়্ কায়দায়্ বলেলা্

“আজেকর্ িদেন্ কাল তার্ সবরেশব্ গ�রায়েন্ েপৗেলেল, সূরা্

ফােতহায়্ বি�রত্ ইহকাল্ এর্ িনধরািরত্ সময়্ সাত্ হাজার্ ি ্

বলর্এবং্সূযরষ্বলর্েশব্হেত্িেলেল”২৬F

27 

                                                            
25 . যিদও্আরবী্ভাবায়্এমন্েকান্শ�্েনই। 
26 . ( أللبشى حيم  ) পৃ: ২৮৩ 
 পৃ: ২৯ أللكتيب م  بفس� ف ألاسيح زإعجي . 27
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 এ্ কথার্ বষাদষায়্ তার্ েলেল্ মাহমুদ্ বেল: “পরকাল্ মৃতুষর্

পেরই্ র্হেয়্থােক, মৃতুষ্সময়্েথেক্পৃথক্কের্হাজার্বলর্

পের্িনিদর�্সমেয়্পরকাল্বলেত্িকলু্েনই”২৭F

28 

েমাট্কথা্েগালাম্আহমদ্কািদয়ানী্যদন্দাবী্করল্েয, েসই্

হেলা্ িত�ত্মসীহ,২৮F

29 তদন্েথেকই্েস্তার্এ্দাবীর্সমথরেন্

বলেত্আর�্করল্েয, তার্আিবভরােবর্পরবতরী্সময়টাই্হেলা্

িকয়ামত, আর্ এ্ বষাপাের্ তার্ যুি�্ হেলা্ েয,  িতিট্ শে�র্

েগাপন্ একটা্ ন�র্ রেয়েল।্ েসই্  ধুমা�্ তা্ জােন্ আর্ েস্

অনুসাের্ িহসাব্ িনকাশ্কের্ েস্ িসো্্ িনয়ােল্ েয, ইহকালীন্

বয়স্যত্হবার্কথা্তা্েশব্হেয়্েগেল্তার্আিবভরােবর্সােথ্

সােথই; সুতরাং্তার্আিবভরােবর্পরবতরী্জীবনটােক্পরকালীন্

জীবন্ িহসােব্ মানেত্ হেব।্ এভােবই্ েস্ তার্ সম্্  েি�া্

ইয়াহূদী্নাসারােদর্িকয়ামত্স�িকরত্িব�াস্এর্সােথ্স�ৃ�্

করেত্ িাইেলা, িকি্ যদন্ তার্ মারা্ যাওয়ার্ পরও্ দুিনয়ার্

                                                            
28 . ( ألمحدي  أللم�  ), AHMADIATS. MOVEMENT.P.103. 
29 ইসা্আলাইিহসসালাম এর্অপর্নাম, বা্উপনাম, মুসিলমরা্সবাই্িব�াস্

কেরন্েয, িতিন্বায়তুল্েমাকা�াস্এর্িমনারায়্দাোলেক্হতষা্করার্

জনষ, আকাশ্েথেক্অবতর�্করেবন।্ 
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অি্�্রেয়্েগল, তদন্তার্অনুসারীরা্ েসই্ িব�াসটােক্নতুন্

কের্ সাজাবার্ েি�া্ করেত্ লাগল, িকি্ হায়! তার্ সম্্

পু্কাদী্ এবষাপাের্ এত্��্ সাসষ্  মা�বহ্ েয্ েসটা্ েকান্

বষাদষাই্�হ�্করেল্না। 

৬. তাকদীর্বা্ভােগষর্উপর্ঈমান্আনা্স�েকর:  

েগালাম্ আহমাদ্ কািদয়ানী্ ্ অনষানষ্ পািঁিট্ রকন্ এর্ মত্

এদােনও্��্্হেয়েল। 

এ্বষাপাের্েস্তার্আরবী্বই্(ألالستفتيء) েত্বলেল্েয, আ�াহ্

নািক্ তােক্ ে েমর্ ভান্ বা্ িলনািল্ কের্ বলেল্ “েহ্আ�াহর্

নবী! আিম্েতামােক্িিনেত্েপেরিললাম্না”২৯F

30 [না‘উযুিব�াহ] 

 এেত্কের্ েস্ বুঝােত্ িাইেলা্ েয, আ�াহ্তার্ স�েকর্ অজ্

িলল, এ্জনষই্অেনক্েদরীেত্তােক্নবুওয়ােতর্দবর্িদেয়েল।্

[না‘উযুিব�াহ] 

এ্সব্দাবীর্িপলেন্েয্রহসষটা্কাজ্কেরেল্েসটা্হেলা, েস্েয্

বারবার্ তার্ অব�ান্ পিরবতরন্ করত; েসটােক্ িটিকেয়্ রাদার্

                                                            
 পৃ: ৯৫ (ألالستفتيء) . 30
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আ া�্  েি�া; কার�্ েস্ কদেনা্ িনেজেক্ বলেতা্  িত�ত্

মসীহ, আবার্ কদেনা্ বলেতা: মাহদী, আবার্ সিনক্ পেরই্

বলেতা, েস্ হেলা্ মুজাি�দ্ বা্ ধমর্ সংংারক, আবার্ কদেনা্

বলেতা, েস্হেলা্নবী: আবার্কদেনা্দাবী্করেতা্েয, েস্সম্্

ধেমরর্সংেশাধনকারী। 

েস যদন্েদদেলা্ েয, তার্ িবিভ�্অব�ান্ েলােকর্মেন্ ে�র্

উেষক্ করেব, তদন্ দাবী্ করেলা্ েয,  আ�াহ্ তােক্  থেম্

িিনেত্ভুল্কেরিলল।্[না‘উযুিব�াহ] 

অনুরপভােব্পূবরবতরী্বইেতই্েস্বলেল্েয, আ�াহ্তােক্বলেল্

“েকান্িকলু্করার্ই�া্করেল্তদন্েতামার্ ধুমা�্হও্বলেত্

হেব, তােতই্তা্হেয়্যােব”৩০F

31 

 েস্এটােক্তার্�হনীয়্ াথরনা্িহসােব্ব�রনা্কের্তার্আরবী্

বই্েত্বলেল্“কদেনা্কদেনা্আ�াহ্তার্অেমাঘ্ই�ােক্তষাগ্

কের্তার্বা�ার্ াথরনা্ েনন”৩১F

32 

                                                            
 পৃ�া্: ৯৬ (ألالستفتيء). 31
32 . ( نوح سفيغ  )পৃ�া: ২৪ 
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যােত্ বুঝা্ েগল্ েয, তার্ মেত্ আ�াহর্ অেমাঘ্ ই�া্

পিরবতরনশীল, সুতরাং্ েস্ তাকদীেরর্ উপর্ ঈমান্ রাদার্

 েয়াজন্মেন্কের্না। 

আমরা্ যিদ্ তার্ এ্ িব�ােসর্ মূল্ দুজেত্ যাই্ তাহেল্ েদদেত্

পােবা্ েয, েস্এ্কথাগেলা্মিথ্ িলিদত্সু্সমািার্ েথেক্�হ�্

কেরেল, কার�্েসদােন্ঈসা্(আ) এর্িদেক্স�িকরত্কের্বলা্

হেয়েল, িতিন্নািক্তার্সাথী্িপটারেক্বেলেলন্“তুিম্ধরাপৃে�্

যা্ িকলু্ করেব্ তাই্ উ�রাকােশ্ গৃিহত্ হেব, আর্ ভূপৃে�্ যাই্

সংগিউত্হেব,  উ�রাকােশও্তাই্ঘটেব)৩২F

33 

সুতরাং্ যিদ্ তার্ িশসা্ ইসলামী্ ধমরিব�াস্ অনুযায়ী্ না্ হেয়্

অনষানষ্িবিভ�্মতবাদ্েথেক্েনয়া্হেয়্থােক্বা্মন্গড়া্িকলু্

কাযরকলাপেক্ধেমরর্রেপ্রপািয়ত্করার্েি�া্করা্হেয়্থােক, 

তা্ হেল্ িকভােব্ বলা্ যােব্ েয, তার্অনুসারীেদরেক্ মুসিলমরা্

অনাহত্িন�া্কের? আর্িকভােবই্বা্তােদরেক্আমরা্মুসিলম্

বলেবা? সুতরাং্ তারা্ েযদােনই্ থাকুক্ অবশষই্ িন�নীয়্ ও্

িধকৃত। 

                                                            
33 . মিথ্১৬/১৯ 
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গ. তােদর্রীিত্নীিত 

১. কােলমােয়্ শাহাদাত্ স�েকর্ (ال � إال اهللا �مد رسول اهللا)

তােদর্মতামত:  

আেগই্বেলিল্ইবাদেতর্েসে�্কািদয়ানী্িনজেক্আ�াহর্সােথ্

ইবাদেতর্জনষ্আহবান্ কেরেল্ এবং্ িনজেক্আ�াহর্  কাশষ্

রপ্বেল্দাবী্কেরেল।৩৩F

34 

 অনুরপভােব্ অনষ�ােন্ বলেল্ েয, “আ�াহ্ নবীেদর্ সােজ্

সিেত্ হেয়্ জগেত্ আগমন্ কেরেলন” অথরাৎ্ নবীরা্ পূজনীয়্

হবার্ সমতা্ রােদন, অনষ�ােন্ িনজেক্ মূসা্ (আ) এর্ সােথ্

তুলনা্কের্বলেল্তার্কােল্েয্ওহী্এেসেল্তােত্আেল্“তুিম্

উ�েত্মুহা�াদীয়ার্জনষ্মূসার্মত”৩৪F

35 

অথরাৎ্মূসা্েযমন্নতুন্শরীয়ত্িনেয়্এেসিলল্তুিম্েতমিন্নতুন্

শরীয়ত্ িনেয়্ ে িরত্ অনুরপভােব্ তুিম্ অনষানষ্ নবীেদর্ মত্

ৈবিশে�ষর্অিধকারী। 

                                                            
34 .( ألالستفتيء  ) পৃ: ৯৪ 
 পৃ: ৮৯ (ألالستفتيء) . 35
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উপেরা�্ কথা্ যারা্ ভে্ নবুওয়ােতর্ দাবীদার্ িনজেক্ ইবাদত্

পাওয়ার্েযাগষ্বেল্সাবষ্্করেল।্অপরিদেক্মুহা�াদ্সা�া�াহ্

আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ এর্ পিরবেতর্ তােকই্ সমীহ্ ও্ স�ােনর্

অিধকারী্ মেন্ করার্ জনষ্ তার্ অনুসারীেদর্ েি�ার্ কার�ও্

উদঘািটত্হেয়েল। 

এ্জনষই্েস্মুহা�াদুর্রাসূলু�াহ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্

এর্দুেটা্রপ্সাবষ্্কেরেল,  থমরেপ্আরবীয়্মুহা�াদ্আর্

িযতীয়্রেপ; অনারব্আহমদ্িহসােব্আিবভূরত্হেয়েল, আর্এটা্

 মান্করার্জনষ্ েস্ বা্বেক্অ ীকার্করেতই্এমন্অসার্

তেকর্েযেতও্িযধা্কের্িন। 

সুতরাং্বুঝা্যাে�্েয, কািদয়ানীরা্( ألهللا إال � ال ) (আ�াহ্লাড়া্

েকান্সিউক্উপাসষ্েনই) এটােকই্অ ীকার্করেল; (  رسول �مد

বা্ (ألهللا মুহা�াদ্আ�াহর্বাসূল্বা্ ে িরত্পুরব, এটার্সাসষ্

তােদর্ কােল্ পাওয়া্ েতা্ অেনক্ দূেরর্ কথা। ফেল্ তারা্

ইবাদেতর্ জনষ্ েযমন্ েগালাম্ আহমাদ্ কািদয়ানীর্ বষি��েক; 

েতমিন্ নবুওয়ােতর্ জনষও্ তারই্ স�ােক্ ককনা্ করেব্ এটাই্

 াভািবক। 
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২. নামাজ্কােয়ম্করা্স�েকর্তােদর্মতামত: 

ইসলােমর্ এ্ িবেশব্ িনদশরেনর্ বষাপাের্ েগালাম্ আহমাদ্

কািদয়ানী্েয্সব্ কাশষ্িবেরািধতায়্িল�্তা্হেলা:  

 # তার্ মেত্ যারা্ মসিজেদ্ থাকেব্ তােদর্ জনষ্ মুয়ািেেনর্

আজােনর্জওয়াব্েদয়া্মু্াহাব্নয়।৩৫F

36 

# আরবী্ জানা্ সে�ও্ েয্ েকান্ ভাবায়্ নামাজ্ পড়েলই্  ে্

হেব।৩৬F

37 

# মািহলােদর্ উপর্ জুমা্ ওয়ািজব, জুমা্ ওয়ািজব্ হওয়ার্ জনষ্

দুইজন্ েলাকই্ যেথ�; এমনিক্ েকান্ েলাক্ তার্ �ী্ বষতীত্

কাউেক্ না্ েপেল্ �ীেক্ সােথ্ িনেয়্ জুমা্ পড়া্ তার্ উপর্

ওয়ািজব।३७F

38 

                                                            
36 .( ألاوعود ألاسيح ملفوظيت ) সং�হও্�তনা:  আহমাদীয়া্জামােতর্ মুদপা�্

নুর্মুহা�াদ্নািসম্সােয়ফী্কাদীয়ানী্পৃ: ১০, ফেতায়া্নং্৪্ষ: 
37 . ( ألاوعود ألاسيح ملفوظيت ) পৃ: ১৩, অনুবাদ, ১৩,১৮, ২০, পৃ: ১৯্এর্২৩্

অনুে�দ। 
38 . ( ألاوعود ألاسيح ملفوظيت ) পৃ: ৩৫্=৫৭, ও্পৃ: ৩৭্অনু: ৬২্। 
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অনুরপভােব্ েস্ সুফীবােদ্ িবদষাত্ িনরিবি��্ অনবরত্ িি�শ্

িদেনর্ িনজরন্ বাস্ বা্ বে্ ঘের্একাকীে�্ থাকােক্ মেন্ াে�্

সমথরন্েদয়, এবং্এটােক্িবরাট্পূে�ষর্কাজ্বেল্মেন্কের”৩৮F

39 

যিদও্েস্পরকােল্িব�াস্কের্না্তবুও্মানুবেক্েধাকা্েদবার্

িনিমে�্ েস্ তার্ বই্ েত্ (أللوصي ) তার্ অনুসারী্ যারা্ েবেহি্্

কবর�ান্ (যা্ ‘কািদয়ান’ নামক্ �ােন্ অবি�ত) েসদােন্ দাফন্

হেব্তােদরেক্েবেহে্র্ওয়াদা্ দান্কেরেল।৩৯F

40 

সুতরাং্ েগালাম্আহমাদ্ কািদয়ানী্ যিদ্ তার্ অনুসারীেদর্ জনষ্

আ�াহ্ও্তার্রাসূল্মুহা�াদ্সা�া�াহ্আলাইিহ্ওয়াসা�াম্এর্

 দিশরত্পেথর্বাইের্নতুন্নতুন্ িনয়ম্কানুন্জারী্কের, তা্

হেল্ তােদরেক্ িন�া্ করা্ িক্  েতষক্ মুিমেনর্ জনষ্ ওয়ািজব্

নয়?  তােদর্ কাশষরেপ্মানুব্যােত্িব�া্্না্হয়্েস্বষাপাের্

েলাকেদরেক্সাবধান্করা্িক্জররী্নয়?  

                                                            
39 . AHMADIATS. MOVEMENT.P.39.   لإلسم  جديدة والدة ألمحدي পৃ. 

৩৫, ৩৬, (ইংেরিজ্সংংর�) 
 পৃ: ৫০, ইংেরজী্সংংর�।্ (أللوصي ) . 40



40 

 

  �্হেত্পাের্: তারা্েতা, আমােদর্মতই্নামােজ্হাত্েবেধ্

দাঁড়ায়, িনিব�্ মন্ িনেয়্ নামাজ্পেড়।্এমনিক্ িসজদায়্ যাবার্

সময়্আেগ্হাত্ েরেদ্তারপর্ দুই্হাটু্�পন্কের্থােকন।৪০F

41 

আপিন্িব্বলেত্িান্তারা্এটা্তােদর্েমানােফকী? 

 উ�ের্বলেবা্: হষাঁ্িন:সে�েহ্এটা্তােদর্েমানােফকী। 

আ�াহ্তা‘আলা্বলেলন:  

ّ  لّلۡيَس ﴿ ِِ ن �ۡل
َ
ْ  أ ِٰ�نّ  ۡغرِِب ََ�َۡمَ  �ََۡمۡ�ِقِ  قَِبَل  َُُجوَهُ�مۡ  تَُوّلوا ََ ََ  ّ ِِ  َمنۡ  �ۡل

ِ  َءاَمنَ  َّ ٰ�َِكةِ  ��ِخرِ  ََ�ۡ�َۡومِ  بِٱ ََ  ]177: أللقمة[ ﴾نَ  ََۧ�َّبِّ�ِ  ََ�ۡلِكَ�ٰبِ  ََ�ََۡم

(মুদ্ পূবর্ পিিম্ িফরােনার্ মােঝ্ েকান্ সওয়াব্ েনই, সওয়াব্

হেলা্ঐ্বষি�র্জনষ্েয, ঈমান্এেনেল্আ�াহ্পরকাল, েফের্া, 

আ�াহর্িকতাবাদী্এবং্তার্রাসূলেদর্ িত।)৪১F

42 

৩. যাকাত্আদায়্করা্স�েকর্ তােদর্মতামত:  

েগালাম্ আহমাদ্ কািদয়ানী্ কুরআেনর্ আয়াত্ যারা্  মাি�ত্

যাকাতেক্ িনেজর্ মনগড়া্ ভােব্ ফরয্ কেরেল।্ কার�্ েস্

                                                            
41  এটা্সহীহ্হাদীস্যারা্ মাি�ত। 
42 . সূরা্বাকারা: আয়াত্নং্১৭৭। 
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রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্আলাইিহ্ ওয়াসা�াম্ এর্ েয্ সম্্ হাদীেস্

যাকােতর্ িবধান্ বি�রত্ হেয়েল েসগেলােক্ অ ীকার্ কেরেল্

কার�্ তার্ মেত্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�ােমর্

হাদীসসমূহ্ কুরআেনর্ িবেরািধত্ করেল।্ অনুরপভােব্ েস্ মেন্

কের্ েয, হাদীস্ েলদা্ হেয়েল্ রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্

ওয়াসা�াম্এর্ মৃতুষর্অেনক্ যুগ্পের।্ সুতরাং্তা্ �হনেযাগষ্

হেত্ পাের্ না।্ উপর্্ েস্ মুসিলমেদরেক্ এই্ বেল্ আ�মন্

কের্ বসেলা্ েয, “যারা্ হাদীেসর্ বষাপাের্ গর�্ েদয়্ তারা্

কুরআেনর্মযরাদাহািন্কের।”৪২F

43 

 এ্জনষই্েস্তার্ থম্ফেতায়ােতই্এই্বেল্আহবান্কেরেল্

েয, “তার্মেতর্িবপিরত্যত্সহীহ্বা্ িব ে্হাদীস্আেল্তা্

বাদ্িদেত্হেব।”৪৩F

44 

আর্ এজনষই্ েস্ তার্ অনুসারীেদর্  েতষক্ জীিবত্ েলােকর্

উপর্ িনিদর�্কের্ িদেয়েল্ েয, তারা্তােদর্আয়্ েথেক্মািসক্

১/১৬্ অংশ্ বা্ ১/১০্ েথেক্  র্ কের্ ১/৩্ অংশ্ পযর্্

                                                            
43 .(  পৃ: ১, ১১৬, ১৮৬। ( أللبشى حيم 
44 .( ألاوعود ألاسيح ملفوظيت ) পৃ: ৮, ফেতায়া্নং্১,ইংেরজী্সংংর� 
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সবাইেকই্ আে�লেনর্ বা�্ এ্ আে�ালেনর্  ােথর্ জমা্ িদেত্

হেব।৪৪F

45 

অনুরপভােব্ েস্ তার্ অনুসারী্  েতষক্ মৃতুষ্ পথ্ যা�ীর্ উপর্

ধাযর্ কেরেল্ েয, যিদ্ েস্ েবেহি্্ কবর�ােনর্ েসৗভােগষ্

েগৗরবাি�ত্ হেত্ িায়্তেব্ েযন্তার্পিরতষ�্স�ি�র্ ১/১০্

অংশ্আে�ালেনর্ ােথর্দান্কের্যায়।৪৫F

46 

তার্এই্িনেদরশ্কািদয়ানীেদর্উভয়্�প্(কািদয়ানী্ও্লােহারী) 

এর্মােঝ্এদেনা্ িিলত্রেয়েল। 

এ্ সম্্ িকলুর্ ফেল্ তারা: একিদেক্ িনিদর�্ পিরমান্ দান্

মনগড়াভােব্ িনেজেদর্উপর্ধাযর্করেলা, শরীয়ত্এর্হকুমেক্

অ ীকার্ করেলা; অপর্ িদেক্ দৃ�ানেদর্ মত্ েবেহে্র্ েকনা্

েবিার্ েিক্ হ্া্েরর্ নষায়্ েবেহি্্ কবর�ান্ িবি�্ করার্

অিভনব্পেিত্িালু্করল। 

 একবার্ ইসলােম্ যাকাত্ িবধােনর্ িদেক্ তাকােনা্ যাক, েদদা্

যােব্েসদােন্অতষ্্ইনসােফর্সােথ্তা্�হ�্করা্হেয়্থােক, 

                                                            
45 . ( ألمحدي  أللم�  ) মীযরা্বিশরি�ন্মাহমুদ্পৃ: ১৩১্ইংেরজী্সংংর�। 
 েগালাম্আহমাদ্কাদীয়ানী্পৃ: ৪১,৫৫। (أللوصي ) . 46
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েযমন: েয্সম্্ভূিমেত্িনজ্কে�্কৃবকরা্ফসল্ফলায়্েসদােন্

১/২০্অংশ, আর্েযদােন্কৃবেকর্ক�্বষতীত্ াকৃিতক্িনয়েম্

ফসল্ উৎপ�্ হয়্ েসদােন্ ১/১০্ অংশ, বরং্ অনষানষ্ স�েদর্

উপর্মা�্১/৪০্অংশ্যাকাত্ধাযর্করা্হেয়েল; যােত্ইনসাফ্

ও্ নষােয়র্ িরম্ উৎকবরতা্ ফুেট্ উেউেল।্ এর্ সােথ্ েগালাম্

আহমদ্কািদয়ানীর্মতামেতর্িক্েকান্তুলনা্িেল? 

৪. রমজােনর্েরাজা্স�েকর্ তােদর্মতামত: 

েগালাম্আহমদ্কািদয়ানীর্মেত্রমজােনর্েরাজা্ভা�া্ েতষক্

মুসািফর্ও্েরাগীর্উপর্ওয়ািজব, িাই্িক্তার্সফর্দীঘর্হউক্

বা্সংিস�্েহাক, েরাগ্েবশী্েহাক্আর্কমই্হউক্সবরাব�ায়ই্

েরাজা্ভ�্করা্ওয়ািজব।্অনুরপভােব্যারা্ই‘িতকােফ্থাকেব্

তােদর্জনষ্ েয্ েকান্ দুিনয়ার্কথা্বলেত্ িনেবধ্ েনই, েযমিন্

ভােব্ তারা্ ই�া্ করেল্ েরাগীর্ েদদা্  নার্ জনষ্ বািহর্ হেত্

পাের।৪৬F

47 

                                                            
47 . ( أللقيديي� صييف اولوي ألاوعود، ألاسيح ملفوظيت ) পৃ: ৪০, ফেতায়া্নং্৬৯; 

ও্পৃ: ৪২্ফেতায়া্নং, ৭১্ও্পৃ. ৪৩্ফেতায়া্নং্৭২। 
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ফরজ্েরাজার্বষাপাের্উদাসীনতা্ ে�ও্েস্সুফীেদর্েথেক্ধার্

কের্অনবরত্৮্মাস্পযর্্(১৮৭৫-১৮৭৬) নফল্েরাজা্রাদার্

পেিত্আিবংার্কের।৪৭F

48 

তার্আেরক্অনুসারী্ তার্ এ্ অ্রীন্ থাকার্ ঘটনােক্ ফলাও্

কের্  িার্ করেত্ িগেয়্ িকভােব্ িি�শ্ িদন্ পযর্্ সুফীেদর্

িনজরনবােস্ অব�ান্ কের্ ধনষ্ হেয়েল্ তা্ িব্ািরত্ ব�রনা্

কেরেল।৪৮F

49 

 বরং েস্ এ্ শিরয়ত্ গিহরত্ কাজেক্ অেশব্ পূে�ষর্ কাজ্ মেন্

কের্ বেসেল, এবং্ বলেল্ েয, েস্ এই্ িনজরন্ বােসর্ যারা্

অদৃেশষর্পদরােক্িল�্করেত্সসম্হেয়েল। 

আর্ এদান্ েথেক্ েবর্ হবার্ পরই্ েস্ ১৮৭৬্ সােল্ তার্

বােনায়াট্িবিভ�্ভাবার্ভুেল্পিরপূ�র্বাকষাবলীেক্ওহী্বেল্দাবী্

করেত্লাগল।৪৯F

50 

                                                            
محد حضة . 48  পৃ: ৫্(ইংেরজী্সংংর�) 
49 .( ألمحدي  أللم�  ) পৃ: ৩৫, (ইংেরজী্সংংর�) 
50 .( ألالستفتيء  ) পৃ: ৩০.৩১। 
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সুতরাং্ তার্ অব�া্ েথেক্ আমরা্��্ বুঝেত্ পারিল্ েয, েস্

শয়তােনর্ ম�নােক্ ওহী্ বেল্ িালােত্ েি�া্ কেরেল।্ তা্ হেল্

 েতষক্ মুসিলমেক্তার্ শয়তানী্ থাবা্ েথেক্ সাবধান্করা্ িক্

জররী্নয়?  

৫. হে্স�েকর্তােদর্মতামত: 

কািদয়ানীেদর্ িতুথর্ দিলফা্ মীযরা্ তােহর্ আহমদ্ তার্ এক্

জুম‘আর্আরবী্ েদাতবায়্ এই্ বেল্ দাবী্ কেরেল্ েয, েগালাম্

আহমদ্ কািদয়ানী্ আ্িরক্ আকাং�া্ িলল্ ম�া্ মদীনায়্

কবরগিলেত্ িগেয়্ েসগিলর্ মািট্ যারা্ ধনষ্ হেব।৫০F

51 (তেব্ হে্

করেব্এ্জনষ্নয়) 

হেের্ জনষ্ তার্ আকাংদা্  কাশ্ না্ পাওয়ার্ কার�্ ব�রনা্

করেত্ িগেয়্ তার্ মুদপা�্ (েমৗলবী্ সায়ফী্ কািদয়ানী্ তার্

ইংেরজী্ বই্ ( ألاوعود ألاسيح ملفوظيت ) এ্ বলেল্ (যার্ পড়শী্

সুধাতর্থাকেব, ফিকর্থাকেব, তার্জনষ্হে্করা্হারাম, বরং্

                                                            
51 ( إيمين أللعمب حب ) পৃ�া: ১৩৫ 
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গিরেবর্ িত্সমেবদনা্এবং্পড়শীর্রসনােবসেনর্দািয়�েক্

ইসলাম্ফরয্হেের্উপর্�ান্েদয়।)৫১F

52 

সুতরাং্বুঝা্যাে�্েস্হে্না্করার্জনষ্শ্া্একটা যুি�্দাড়্

করােত্েি�া্কেরেল। 

তবুও্ ১৩১১্ িহ: (েমাতােবক্ ১৮৯৩) সােল্ তার্ সাথীরা্ তােক্

িনেজ্ য়ং্হে্পালন্করেত্বলেল্েস্শ্া্দােমর্জবাব্িদল্

( ألهللا يأان حت )৫২F

53 অথরাৎ্ তার্ উপর্আ�াহর্ পস্ েথেক্ হকুম্

হয়্িন। 

িকি্ এেতও্ েস্ সি�্ হেত্ না্ েপের্ ১৩১৫্ িহ: েমাতােবক্

১৮৯৭্ সােলর্ িদেক্ তার্আরবী্ বই্ েত্ (ألالستفتيء)  েহিলকা্

এবং্ ধাঁধাঁর্ মত্ িকলু্কথা্ বেল্ হেের্�ান্ পিরবতরন্করেত্

উযুে্করেলা; তাই্েস্বলেল: 

 (আ�াহ্িায়্েতামােদর্গনাহ্ঝের্যাক্েতামােদর্িজি�র্দেস্

যাক্ এবং্  ং্ ভূিম্ েথেক্ শবষ্ শষামল্ ভূিমেত্ েতামরা্

�ানা্িরত্ হও।্ িকি্ েতামরা্ িনজেদর্ েদহ্ েক্ পাপ্ পি�েল্

                                                            
52 ( ألاوعود ألاسيح ملفوظيت ) পৃ: ৩৮, ফেতায়া্৬৪্(ইংেরজী্সংংর�) 
53 ( أللبشى حيم  ) পৃ: ১২ 
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রাদেত্সেি�, েতামােদর্ ি য়্ ভূিম্ েথেক্ দুের্থাকেত্ েতামরা্

সি�, আিম্ েতামেদরেক্  ািীন্ ঘেরর্ িদেক্ ডাকিল, েতামরা্

েসদান্ েথেক্ মূিতরর্ িদেক্ ধািবত্ হে�া, কতসন্ েতামরা্ এ্

িবড়�নায়্থাকেব? )৫৩F

54 

 এ্ সম্্ ধাধা্ আর্  েহিলকা্ যারা্ উে�শষ্ হেলা্ ‘কাদীয়ান’ 

নগরী, েযদােন্ মানুব্ নােমর্ জােনায়ারগেলা্ বাস্ কের।্

েযদানকার্ মুসিলমরা্ িতু�দ্ জির্ েিেয়ও্ অধম, েযমন্ েস্

িনেজই্ তার্ অনষ্ বইেত্ তা্ িলদেল।্ (িতিন্ অথরাৎ্ আ�াহ্

িহ�ু্ােনর্িদেক্তািকেয়্এ্(কাদীয়ান)েকই্একমা�্িদলাফেতর্

েক �ল্িহসােব্েপেলন।৫৪F

55 

 এ্সব্কারে�্তার্অনুসারীেদর্যারা্তদেনা্হেে্আ�হী্িলল্

তােদরেক্ এই্ শতর্ আেরাপ্ করেতা্ েয, “হেের্ জনষ্ বাধা-

িবপি�্ দূরীভূত্হওয়া্দরকার”৫৫F

56 তা্হে�্না্ িবধায়্হে্করা্

যােব্না। তার্েিেয়ও্��্ভােব্ িনেজর্অব�ান্ব�রনা্করেত্

িগেয়্েস বলেল্“িনিয়ই্আিমই্হি�্হাজের্আসওয়াদ্বা্কৃ�্
                                                            
 পৃ: ৪০-৪১ (ألالستفتيء) 54
 ২৮, ১২ (ألالستفتيء) . 55
 পৃ: ১৪্ইংেরজী্সংংর�। (بعليمغي) . 56
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পাথর। যিমেনর্উপর্আমােক্�হ�্ েযাগষ্করা্ হেয়েল্আমার্

�শরতায়্সবার্জনষ্বরকত্িনিহত।”৫৬F

57 

িকি্ এ্ সম্্ ইশারা্ ইি�েত্ তার্ অনুসারীরা্ িনর্্ না্ হেয়্

ম�ায়্হে্করার্জনষ্আ�হ্েদদায়; অথি্তােদর্নবী্তার্উদুর্

বই্ ( أللمء دألفع )৫৭F

58 েত্ বলেল, “আিম্ তােক্ অবতী�র্ কেরিল্

কািদয়ােনর্িনকেট”।  

অনুরপভােব্ আরও্��ভােব্ অনষ্ �ােন্ বলেল্ “আর্আ�াহ্

তার্কািদয়ােনর্ঘরেক্িন:শ�্ভয়হীন্হারােম্পির�ত্কেরেলন্

.... অথি্এর্আেশ্পােশ্মানুেবর্উপর্িলনতাই্হে�।৫৮F

59 

ব�ুরা্! 

কািদয়ানীর্এ্সব্ েহিলকা্বাদ্িদেয়্একবার্কুরআেনর্বা�ীর্

িদেক্তাকান্েদদেবন্েসদােন্েকান্ েহিলকা্বা্ধাঁধাঁর্বষাব�া্

করা্হয়িন, যা্বলা্হেয়েল্তা্��ভােব্মানুেবর্শাি্্ও্মুি�র্

জনষ্ িববৃত্ করা্ হেয়েল।্ সূরা্ আল-বাকারাহ্ এর্ ১৯৬্ নং্
                                                            
57 .( ألالستفتيء  ) পৃ: ৪৫ 
58 . ( أللمء دألفع ) পৃ: ১৬ 
59 . ( الستفتيءأل ) পৃ: ১৯ 
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আয়ােতর্ িদেক্তাকান, েদদেবন্ েযদােন্ বলা্ হেয়েল্ “েতামরা্

আ�াহর্জনষই্হে্এবং্উমরা্পূ�র্কের্আদায়্কেরা।”৫৯F

60 

তাহেল্ কািদয়ানীেদর্ িবেরািধতার্ কার�্ আমােদর্ কােল্ ��্

হেয়েল্ আমরা্ আরও্ েদদেত্ পাই্ েগালাম্ আহমাদ্ কািদয়ানী্

��াসেরই্ বলেল্ “আিম্ এ্ সবগিলেত্  াত�্ েবাধ্ করিল।্

সুতরাং্েতামরা্মাকােম্ইবরাহীমেক্নামােজর্�ান্বানাও।”৬০F

61 

এর্ উপর্ টীকা্ িলদেত্ িগেয়্ েস্ িলদেল্ “আমােক্ ইবরাহীম্

নােম্নামকর�্করা্হেয়েল।্অনুরপভােব্আমােক্আদম্েথেক্

দােতমুর্রাসূল্ মুহা�াদ্পযর্্সম্্নবীর্নােম্নামকর�্করা্

হেয়েল।”৬১F

62 

এসব্িকলু্বলার্ মূল্উে�শষ্ িকি্একটাই; আর্তা’ হেলা, এ্

কথা্বলা্েয, হাজের্আসওয়াদ্এবং্তােক্ইবরাহীম্নামকর�্

করার্কারে�্মাকােম্ইবরাহীেম্ েয্ দুই্রাকাত্নামাজ্পড়েত্

                                                            
60 . সূরা্বাকারা্আয়াত্নং্: ১৯৬ 
 পৃ: ৯১ (ألالستفتيء) . 61
 পৃ: ৯১্(টীকা্ষ�বষ) (ألالستفتيء) . 62
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হেতা্তা্পড়েত্হেব্েস্েযদােন্অব�ান্করেল্েসদােন্অথরাৎ্

কািদয়ােন। 

তেব্তারকথা্ (দােতমুর্রাসূল) যারা্ েস্ বুঝােত্িাে�্নবীেদর্

েমাহর্বা্আংিট; মুসিলমরা্যা্িব�াস্কের্েয, (দােতমুর্রাসূল) 

অথর্েশব্নবী্এটা্তার্উে�শষ্নয়।্ 

কার�্ েস্ নবুওয়ােতর্ অিভনব্ নতুন্ বষাদষা্ সংেযাজন্ কেরেল, 

তার্ মেত্ নবুওয়াত্ যারা্ “আ�াহ্ কতৃরক্ অিধক্ আলাপ্

স�াবন”৬২F

63 করােকই্বুঝায়। 

সুতরাং্তার্(দােতমুর্রাসূল) যারা্অথর্েনয়, উৎকৃ�্নবী; যিদও্

আরবী্ ভাবায়্ এর্ অথর্ হেলা্ েশব্ নবী।্ িকি্ তারা্ এ্ অথর্

করেত্নারাজ; কার�্এেত্কের্তােদর্ িত�াতার্নবুওয়ােতর্

দাবী্করােক্স�ূ�র্িমথষা্বলেত্হয়। 

 

সবেশেব্ আমার্ অনুেরাধ্ আমরা্ েযন্ তােদর্ তৎপরতায়্

 তািরত্ না্ হই।্ আর্ এ্ জনষই্ মুসিলম্ যুবকেদরেক্ তােদর্

                                                            
 ১৮্(টীকা)। (ألالستفتيء) 63
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 িত�ােন, হাসপাতােল্এবং্ িার্ পাগা�া্ েথেক্ দুের্ রাদার্

জনষ্দুবরার্আে�ালন্গেড়্তুিল। 

সােথ্সােথ্অনুেরাধ্করব্আমরা েযন্আমােদর্ িতিট্সমােজ্

রাসূলু�াহ্ সা�া�াহ্ আলাইিহ্ ওয়াসা�াম-এর্ সু�ােতর্ বষাপক্

 সার্ ঘটাই; কার�্ েযদােনই্ সু�ােতর্ বষাপক্  সার্ হেয়েল্

েসদান্েথেক্এসব্বািতল্মতবাদ্িতেরািহত্হেয়েল।্পসা্ের্

েযদােনই্ মুসিলমরা্ সু�ােত্ রাসূল্ েথেক্ দুের্ সের্ এেসেল্

েসদােনই্ বািতল্ দানা্ েবঁেধ্ উেউেল।্ কার�্ কািদয়ানী্ িনেজই্

তার্ নবুওয়ােতর্ দাবীর্ উৎস্ িহসােব্ ঐ্ অ�েলর্ মানুেবর্

বষাপক্অজতােক্কােজ্লাগােনার্কথা্বেলেল, এ্বষাপাের্ েস্

তার্ বইেত্ বলেল্ “তুিম্ মুসিলম্ যুবকেদর্ েদদেব্ েয্ তারা্

ইসলামী্আিার্অনু�ান্তষাগ্কেরেল, সু�াত্তষাগ্কেরেল, দাড়ী 

কািমেয়েল, মািট্পযর্্কাপড়্পিরধান্করেল, েমাি্ল�া্রাদেল, 

দৃ�ানেদর্যাবতীয়্রসম্ েরওয়াজ্তােদর্মন্মগজ্দদল্কের্

আেল।”৬৩F

64 

                                                            
 পৃ: ৩৪ (ألالستفتيء). 64
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পিরেশেব্সবাইেক্এ, েফৎনা্ েথেক্ মু�্থাকার্জনষ্আবােরা্

অনুেরাধ্জািনেয়্েশব্করিল। 

ওমা্তাওিফকী্ই�া্িব�াহ 

সমা� 




